
Voorzitter, 
 
Borne-Nu wil vanavond zeker niet de algemene beschouwingen van september nog eens een 
keer dunnetjes over doen. Wij hebben ons in september geconformeerd aan de in de 
kaderbrief opgenomen bestuurlijke kaders en uitgezette koers voor de Programmabegroting 
die vanavond voor ligt. 
 
Toch willen wij nog even stilstaan bij het punt bedrijfsvoering. Zorgen hierover, die Borne-Nu 
in september uitte, werden in onze ogen wel erg snel weg gehamerd. Wellicht waren ze toen 
in uw ogen teveel direct gericht tegen het ambtenarenapparaat, dat was zeker niet onze 
bedoeling.  
Daarom voorzitter richtten we ons nu uitdrukkelijk tot de portefeuillehouder bedrijfsvoering. 
Want voorzitter hoewel ons keer op keer wordt voorgehouden dat er de afgelopen jaren 
gewerkt is aan het verbeteren van de gemeentelijke organisatie bereiken ons helaas ook 
steeds vaker geluiden dan we nog een heel lange weg hebben te gaan. 
 
Wat ons dan bezig houdt is hoe die lange herstructurering weg zich verhoudt tot de grote 
uitvoeringsopgaves die deze begroting met zich mee brengt. 
Vz., hier worstelt Borne-Nu mee, wij kunnen ons vanuit onze controlerende taak wel keer op 
keer richten tot andere verantwoordelijke portefeuillehouders, maar wanneer die niet kunnen 
beschikken over goed geolied gereedschap, waarvoor uiteindelijk toch de portefeuillehouder 
bedrijfsvoering verantwoordelijk is, blijft het in onze ogen dweilen met de kraan open. 
 
Voorzitter ondanks het feit dat u bij herhaling aangeeft te hechten aan een goed gesprek 
met de gemeenteraad constateert Borne-Nu dat met name op het onderdeel “basis op orde” 
organisatie breed de dagelijkse praktijk aanmerkelijk minder rooskleuring is dan ons op het 
geduldige papier wordt voorgehouden. 
 
Complete vervanging van het managementteam, inhuurkrachten die zelfs dienstjubilea 
zouden kunnen vieren in dit huis en blijvende onduidelijkheid over de loonsom schaden in 
ieder geval het vertrouwen van Borne-Nu zodanig dat wij twijfelen of wij vertrouwen kunnen 
uitspreken in de voorliggende papieren begroting. In de kaderbrief gaf u aan optimistisch te 
zijn over het realiseren van de vastgestelde bezuinigingsopgaven. 
Natuurlijk is het wel fijn om te weten dat bij de provincie de seinen op dit moment groen 
kleuren, alhoewel onze grondpositie nog wel enige zorg met zich meebrengt (oranje) 
 
Vraag:  van de portefeuillehouder bedrijfsvoering horen we vanavond graag of hij nog steeds 
van mening is dat onze huidige gemeentelijke organisatie op dit moment in staat is om de 
huidige ambities en taakvoering daadwerkelijk uit te voeren.   
 
Voorzitter u vraagt namelijk nogal wat van ons als raad. Feitelijk moeten wij akkoord gaan 
met een meerjarenbegroting terwijl nog lang niet zeker is of we de taakstellingen die in de 
vorige begroting zijn afgesproken kunnen halen. Nog maar niet te spreken over onze grote 
ambities. Hoewel de financiering hiervan grotendeels in deze begroting zit verwerkt acht 
Borne-Nu is het op dit moment onverantwoordelijk dat hier zonder meer invulling aan wordt 
gegeven. 
 
In de kaderbrief is afgesproken dat u ons bij de begrotingsbehandeling zou informeren over 
de voortgang van de bezuinigingen die zijn opgenomen in de begroting 2020-2023. Dit is 
recentelijk gebeurd. Gelukkig voorzitter zit er nu als bijlage bij de voorliggende financieel-
technische vertaling van de kaderbrief een opsomming van beheersmaatregelen sociaal 
domein. Dit geeft niet alleen de gemeentelijke organisatie een stevig handvat om te  
(be)sturen op de taakstelling  maar ook ons als raad de mogelijkheid om onze controlerende 
taak naar behoren te kunnen verrichten. 



De uiteindelijke taakstelling Kulturhus kan door de gemeente nog niet helemaal worden 
ingevuld omdat voor een aantal door het Kulturhus afgestoten taken een andere invulling 
moet worden gezocht.  
Maar we lijken op de goede weg te zijn en gaan ervan uit dat de portefeuillehouder deze 
raad op de hoogte houdt van de ontwikkelingen . 
De ontwikkelingen in het sociale domein zijn immers geen ambitie maar helaas gewoon 
noodzaak door afnemende landelijke verantwoordelijkheden. 
 
Wat betreft de taakstelling Sport heeft Borne-Nu zorgen. Weliswaar moet deze in 2022 
worden gerealiseerd maar wij vinden, als een schot voor de boeg, dat te veel wordt 
gefixeerd op het oprichten van een sportbedrijf (inclusief exploitatie van het zwembad) als 
de enige oplossing om de taakstelling te realiseren.  Wat wij op dit moment missen is een, al 
is het maar op hoofdlijnen, cijfermatige onderbouwing, noem het om mij een doorrekening 
waaruit blijkt dat deze denkrichting ook daadwerkelijk hout snijdt.  
 
 
Voorzitter, dit wordt zeker ook belangrijk bij de discussie over het Het Wooldrik omdat hier in 
de ogen van Borne-Nu taakstelling en ambitie  niet los van elkaar mogen worden gezien. Het 
is daarom in onze optiek ook vreemd dat wij, ondanks herhaalde verzoeken in diverse 
gremia, nog nooit enige doorrekening hebben gezien van alternatieven die het misschien ook 
mogelijk maken om onze ambities vast te houden, en indien nut en noodzaak daarvan zijn 
vastgesteld zouden aanvullingen er in een later stadium alsnog bij kunnen worden 
betrokken. 
  
Vraag: is de wethouder in staat om de raad voor de behandeling in december een aantal 
doorreken modellen aan te bieden zoals het geclusterd bouwen van 2 sporthallen en horeca, 
en ontwikkelen van de beoogde fusie school op het Wooldrik? Zodat we misschien een keuze 
kunnen maken op basis van individuele kosten berekeningen. En dan niet beantwoorden met 
“we hebben er nog eens naar gekeken en totaal bouwen is de beste optie” 
 
Wat betreft de ambitie Spoorse doorsnijding/verbindingsweg hebben wij begrepen dat we 
voor het eind van het jaar in ieder geval kunnen beschikken over het rapport Alternatief 
Verbindingsweg, kan de portefeuillehouder dit nogmaals bevestigen? Borne-Nu hoopt dat we 
als raad in het eerste kwartaal van volgend jaar knopen kunnen doorhakken, wellicht in 
combinatie de onderdoorgang Bornerbroeksestraat en de Vloedbeltverbinding. 
 
Over onderwijshuisvesting bereiken ons de laatste weken verschillende geluiden. Hoewel we 
ook hierover in december zullen worden geïnformeerd horen we nu graag van de 
portefeuillehouder de actuele stand van zaken en of er in ieder geval voldoende huisvesting 
voor handen blijft, zodat we kunnen blijven voldoen aan onze wettelijke taak? 
 
Tot slot voorzitter, hoe kan het ook anders, staan we nog even stil bij de corona crisis. 
Terecht merkt u op dat het virus iedereen in onze gemeenschap raakt. Borne-Nu 
complimenteert u met de wijze waarop u ook tijdens deze tweede golf zorg en 
ondersteuning blijft bieden. Dit kunnen we als gemeente niet alleen, daar moet het rijk ook 
financieel bijspringen. Wel valt ons op dat van rijkswege de aandacht vooral is gevestigd op 
de werkgevers, onderwijs en sport.  
Cultuur dreigt daarbij het ondergeschoven kindje te worden. Wij hopen dat de andere 
partijen het met ons eens zijn dat we als gemeente de culturele sector niet in kou mogen 
laten staan en als het echt niet anders kan financieel moeten ondersteunen ook al heeft dit 
gevolgen voor de huidige begroting. 
 
Tot zover in eerste termijn. 
 
 


